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 اإلداري : التعبير . صيغ7

 بتنوع يتنوع اإلدارية المراسالت في المستعمل اإلداري األسلوب أن إلى اإلشارة تجدر

 بالمحيط يتأثر كما إليه المرسل الشخص وكذلك أفكاره غزارة المحرر، مستوى موضوع

 أجزاء بمختلف الصيغ هذه وتتعلق .السائد والثقافي واالجتماعي واالقتصادي السياسي

 : الرسالة

 المرسل يكنه الذي واإلحترام التقدير عن للتعبير الصيغ هذه تستخدم : النداء صيغ. 1

 بإختالف الصيغ هذه وتختلف الرسالة، فحوى إلى إنتباهه جلب أجل من وكذلك إليه، للمرسل

 : الوظيفية الصفات

 .“الجمهورية رئيس فخامة”   بصيغة مثال الجمهورية رئيس يخاطب

 “السفير سعادة”  بصيغة والسفير    “الوزير معالي” بصيغة والوزير 

 “...  سيدي ”  بصيغة  البلدي الشعبي المجلس ورئيس الدائرة ورئيس والوالي 

 بالمحامين أو التدريس بهيئة األمر تعلق إذا األستاذ : عبارة بذكر النداء صيغة تستعمل وقد 

 ،الفنانين أو الكتاب أو

 Formules d’Introduction: التقديم صيغ. 2

 الموضوع لعرض تمهد واللباقة، بالتهذيب تتميز وصيغ بعبارات اإلدارية الرسالة تستهل 

 التقديم صيغ وتختلف واإلحترام، التقدير مشاعر إبداء خالل من القارئ إنتباه وتسترعي

 استعمالها يجب التي يشرفني:  كلمة في تتجسد العبارات وهذه هدفها، أو الرسالة نوع بحسب

 :  إلى بدورها الصيغ هذه وتنقسم الرسالة، وسط أو بداية في إما األكثر على مرة

  : مرجع بدون التقديم صيغ -أ

 أي) نازلة أو صاعدة المراسلة كانت إذا ما بحسب وتتنوع المراسلة مقدمة في وتستعمل

 :  المستعملة العبارات ومن (مرؤوس أو رئيس عن صادرة

 ،أن أخبركم أن أعلمكم، أن يشرفني:  اإلداري الرئيس من الـمستعملة العبارات بعض-أ

 DE VOUS أدعوكم أن ألتمس  المرؤوس عند يقابلها منكم أطلب

PRIER ,INVITERإليكم أرسل ،أن DE vous envoyerانتباهكم ألفت ،أن Attirer 

votre attentionأنبهكم،  De vous faire observerموافاتي، ،me communiquer 

،ou De me transmettreلكم أتعهد ،أن ،je m’engage  الخاصة العبارات من وغيرها 

 ........في الموظف ذلك بترقية أتعهد: مثل اإلداري  بالرئيس

  : المرؤوس طرف من المستعملة العبارات بعض -ب
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 أعرض ،أنde porter a votre connaissance  أخبركم ،أن علما أحيطكم أن يشرفني

 de vous إليكم أقدم ،أنde vous proposer عليكم أقترح ،أنde vous exposer عليكم

présenterإليكم أتقدم ،أن  de m’accorder, de venir respectueusement  أن 

 قد التي العبارات من غيرها و. أن أعترف منكم، ألتمس ،de vous adresser إليكم أبعث

 . اإلداري رئيسه إلى يتوجه وهو المرؤوس يستعملها

 : بمرجع التقديم صيغ -ب 

 العبارات وتأتي إليه المستند بالمرجع تذكر و المراسلة مقدمة في الصيغ هذه تستعمل 

 : األتي النحو على المستعملة

 ....في المؤرخ توظيفكم لطلب تبعا

 :التالية العبارة تستعمل تحقيق لجنة عن صادر بتقرير االمر تعلق وإذا  -

 ...المقرر بموجب بنا المنوطة للمهام تنفيذا 

 .ورقمه التحقيق لجنة إنشاء المتضمن المقرر تاريخ يذكر ثم

 :التالية العبارة تستعمل إدارية جهة عن صدرت بتعليمات األمر تعلق وإذا  -

 ...كلية عميد السيد... والي السيد لتعليمات تطبيقا 

 :التالية الصياغة حينئذ فنستعمل تنظيم أو بقانون التمهيدية الصيغ تتعلق وقد - 

 ...المتضمن... المؤرخ... رقم للقانون تطبيقا 

 ...المتضمن... المؤرخ... رقم الرئاسي للمرسوم تطبيقا 

 العبارة تستعمل عموميتين إدارتين بين كاتفاقية أخرى بوثائق اإلدارية الوثيقة تعلقت وإذا -

 :التالية

 ...بتاريخ بيننا المبرمة لالتفاقية تبعا 

 المراجع من وغيرها تعليمات أو طلب أو أخرى بوثيقة اإلدارية الوثيقة تعلقت متى أنه المهم 

 وبين بينها وتربط المراجع هذه وجود تؤكد تمهيدية عبارات تخصيص وجب المسببات أو

 .الجديدة الوثيقة مضمون

 

 

 

 les formules d’exposé / d’analyse التحليل أو المناقشة أو العرض صيغ -ب
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 وصيغ بعبارات بدأ قد اإلداري المحرر كان وإذا تعالجه، موضوعا إدارية وثيقة لكل 

 لمحتوى تحليال العرض صيغ تتضمن ذلك وخالف فإنه مختصر، بشكل ذكرها يرد تمهيدية

 .اإلختصار ميزة وخاصة اإلداري للتحرير العامة بالضوابط اإللتزام مع

 نتيجة إلى يقوده األمر هذا ألن وأفكاره لقلمه العنان اإلداري المحرر يطلق ان ينبغي فال 

 . ضخما سيصبح الوثيقة شكل أن واحدة

  :التالي النحو على الصيغ هذه نرتب أن يمكن بحيث

  :االداري الرئيس طرف من المستعملة الصيغ 

  j’ai décidé قررت 

 للمرؤوس يحق ال لوحده االداري الرئيس اختصاص وهي j’ai constaté  الحظت

 .أنه لوحظ عنها بدال يستعمل وإنما استعماله

 j’ai constaté, j’ai noté أسجل سجلت،

 je rappelle que أن أذكر

 .أدبيتان ألنـهما مستبعدتان وأسر ألح وكلمة je confirme, j’insiste أؤكد

 il m’appartiens( تستعمل ال عمليا العربية في) لي يحق j’ajoute أن أضيف

 :المرؤوس الموظف طرف من المستعملة الصيغ

  je crois de voir que (مستبعدة أظن) أن أعتقد

 …je me permet de (العربية في مستبعدة) أن لنفسي أسمح

 je ne peux que (الرئيس عند تنعدم) أن أستطيع ال

 …je n’ignore pas mais ولكن... أجهل ال

 bien que certaine circonstances / conditions  الظروف أو العوامل بعض رغم

 األفكار فيه تتعدد قد الذي النص لحجم نظرا استعمالها يمكن أخرى صيغ وتوجد هذا

 هذه جملة ومن بشأنه تم الذي للتحليل نظرا تتناقض أحيانا و بينها فيما فتختلف والفقرات

 :يلي ما نذكر الصيغ

  Les formules d’ énumération: الترتيب صيغ بعض-

  En premier lieu: أوال

  En deuxième lieu: ثانيا
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 En second نكتب بالفرنسية ثانيا و أوال عندنا كان لو)  En troisième lieu : ثالثا

lieu) 

 D’un part…d’autre part…par .بالتالي و... أخرى جهة من و.... جهة من

conséquent  

 A titre principal…A titre secondaire     استثنائية بصفة....رئيسية بصفة

 compte tenu de:...ل نظرا

 par contre....أن غير

  En revanche (بالعكس بدل) فإنه بالمقابل و

 …Ainsi que إلى باإلضافة

 …Il est nécessaire que الضروري من/ المفروض من

 Il est certain que....أنه المؤكد من

  A ce fait (donc)....عليه و

 .المحرر يستعملها قد التي العبارات من غيرها و    A cet effet....لذلك نتيجة و

 : ب المتعلق الموضوع نذكر) القانونية للنصوص تطبيقا : الحجج و المبررات تقديم صيغ

En application aux textes réglementaires relatifs                                    

                                

  Selon  votre note du … relative à ....ب المتعلقة و.... المؤرخة لـمذكرتكم تبعا

 Compte tenu des instructions relatives à...ب الخاصة للتعليمات نظرا

 En renvoi à /aux... إلى بالرجوع

 القانون بموجب...... سونلغاز بمؤسسة الخاص اإلدارة مجلس اجتماع خالل

Pendant la réunion du conseil d’administration de la SONELGAZ en 

date du ….en vertu de la loi  

 J’ai l’honneur de porter à votre connaissance de mon intention de 

déposer ma démission de l’emploi ( du poste (que j’occupe dans vos 

services. 
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